Serviços Linguísticos
Informações Gerais:
Secretaria BabeliUM (Gualtar)
Horário: 9h às 11h30 e 14h às 16h30
Encerra: quarta-feira à tarde
Instituto de Letras e Ciências
Humanas
Campus Universitário de Gualtar
Telef: 253 601657 * 253 604171
Fax: 253 601639

Secretaria BabeliUM (Azurém)
Horário: segunda-feira e quinta-feira
(apenas nos períodos de inscrição)
Ao lado dos serviços académicos
Campus Universitário de Azurém
Telef: 253 510550

FAQ:

BabeliUM

Solicitação de orçamentos/serviços e
esclarecimento de dúvidas:

TRADUÇÃO
Enviar email para o seguinte endereço:

tradbabelium@ilch.uminho.pt
Especificar:
a) tipo de trabalho pretendido
b) línguas de partida e de chegada
(combinatória
Português-Inglês,
Inglês-Português, outras)
c) prazo
d) área temática ou natureza do
trabalho (técnico, especializado,
jurídico, certidão, etc),
e) dimensão/extensão do documento
(nº de páginas aproximado).
Fornecer: contacto direto, telefónico
e/ou email, para resposta ao pedido,
bem como documentos a traduzir.

Orçamentos Grátis

RETROVERSÃO
REVISÃO
PERITAGEM
LINGUÍSTICA
ESPECIALIZADA
TRANSCRIÇÃO ÁUDIO
LOCUÇÃO
ACOMPANHAMENTO
LINGUÍSTICO
INTERPRETAÇÃO DE
CONFERÊNCIA /
ALUGUER DE
EQUIPAMENTO

TRADUÇÃO

INTERPRETAÇÃO

TRADUÇÃO CERTIFICADA
(AJURAMENTADA)
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Interpretação de Conferência e áreas
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REVISÃO

BabeliUM desenvolve ainda trabalhos
no domínio da revisão técnica e

Transcrição áudio e vídeo
Formação especializada

linguística de textos científicos e
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Peritagem e consultadoria linguística
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terminologia especializada através do

Acompanhamento linguístico

recurso a ferramentas de tradução
assistida por computador.

Este serviço poderá ser solicitado pelo
requerente, junto dos nossos serviços,
aquando do pedido de tradução.

OUTROS SERVIÇOS

Paralelamente ao serviço de tradução, o

Estes

etc.

O BabeliUM dispõe de uma
equipa de colaboradores nativos
em várias línguas, oferecendo
assim uma vasta gama de
combinatórias linguísticas, em
várias áreas temáticas
especializadas.
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